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Biznesplan1 jest dokumentem, w którym powinna być zawarta projekcja celów podmiotu oraz 

realizowanego przez niego przedsięwzięcia, sposobów ich osiągania oraz przewidywanych 

rezultatów podjętych działań [Skrzypek 2012]. Podstawą jego sporządzenia są założenia 

przyjęte w wyniku przeprowadzenia analizy strategicznej i analiz finansowych danych 

historycznych (nie dotyczy podmiotów rozpoczynających działalność, czyli start up) przy 

uwzględnieniu ograniczeń generowanych zarówno przez otoczenie, jak i zasoby będące w 

dyspozycji przedsiębiorcy. 

 

Poprawnie skonstruowany biznesplan musi zawierać opis koncepcji przedsięwzięcia, przyjęte 

założenia oraz sposób przekształcenia ich w cele działania, które znajdą swe odzwierciedlenie 

w planie strategicznym. Cele te będą stanowić również zestaw mierników umożliwiających 

ocenę stanu realizacji planu w okresie wdrożenia i eksploatacji przedsięwzięcia. 

 

Sposób osiągnięcia celów strategicznych powinien być przedstawiony w planach 

dziedzinowych, na które składa się plan techniczny, organizacyjny i marketingowy. Plany 

dziedzinowe stanowią z kolei zestaw danych wejściowych umożliwiających przygotowanie 

planu finansowego wraz z zestawem niezbędnych analiz. 
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Rysunek W.1. Elementy biznesplanu 

 

W konsekwencji biznesplan powinien zawierać odpowiedź na 6 kluczowych pytań: 

1. Na czym polega istota przedsięwzięcia i jakie są jego źródła? 

2. Jakie są cele strategiczne przedsięwzięcia? 

3. Kto jest klientem – który będzie kupował produkty, usługi czy towary oferowane 

przez przedsiębiorcę – i jakie potrzeby chce on zaspokoić? 

4. Czy przedsięwzięcie jest wykonalne od strony technicznej, a jeśli tak, to, z jakimi 

nakładami inwestycyjnymi i kosztami będzie się wiązać jego realizacja? 

5. Jaki poziom kwalifikacji będzie wymagany od pracowników i z jakie będą koszty ich 

zatrudnienia? 

6. Jakich nakładów i wyników finansowych można się spodziewać po wdrożeniu 

przedsięwzięcia? 

 

Odpowiedź na powyższe pytania powinna umożliwić podjęcie decyzji dotyczących dalszych 

losów przedsięwzięcia, a więc wdrożenia lub zaniechania realizacji. Ponieważ decyzje tego 
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typu mają ogromne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorcy, ich podjęcie powinno być 

poprzedzone analizą ryzyka.  

Model najlepszych praktyk 

Znaczne ułatwienie opracowania biznesplanu może stanowić zbiór procedur umożliwiających 

spójne i logiczne przedstawienie założeń przedsięwziecia, a następnie przekształcenia ich w 

kompletny plan. Taki zbiórto model najlepszych praktyk.  

Zastosowanie modelu najlepszych praktyk warto zalecić przede wszystkim tym 

przedsiębiorcom, którzy nie traktują biznesplanu jako opracowania sporządzanego na 

potrzeby bieżącej chwili. Nakłady poniesione na przygotowanie takiego dokumentu mogą być 

spore, a więc szkoda by było je zaprzepaścić. Natomiast raz przygotowany biznesplan można 

łatwo zaktualizować i przystosować do wymagań potencjalnego inwestora. W tym momencie 

należy wyraźnie podkreślić, że takie dostosowanie musi być poprzedzone analizą kryteriów, 

jakimi będzie się kierował inwestor, a także oczekiwaną przez niego strukturą biznesplanu. 

 

 

Rysunek W.2. Idea modelu najlepszych praktyk 
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Model najlepszych praktyk powinien zostać zrealizowany w trzech etapach obejmujących 

przygotowanie założeń, przekształcenie ich w plan strategiczny i plany dziedzinowe, które 

stanowią dane wejściowe do planu finansowego. Plan ten umożliwia sporządzenie zestawu 

analiz umożliwiających ocenę uzyskanych rezultatów. 

 

 

Rysunek W.3. Etapy sporządzania biznesplanu – model najlepszych praktyk 

 

Etap tworzenia koncepcji przedsięwzięcia wymaga przygotowania zbioru podstawowych 

założeń projektowych, w tym precyzyjnego określenia zakresu planowanego przedsięwzięcia. 

Następnie można przystąpić do opracowania biznesplanu, który zgodnie z modelem 

najlepszych praktyk musi obejmować opis przyjętych założeń, plan strategiczny, plany 

dziedzinowe oraz plan finansowy wraz z zestawem niezbędnych analiz.   

 

Jeśli przeprowadzone analizy pokażą, że przedsięwzięcie należy realizować, trzeba przejść do 

etapu jego wdrożenia. Rezultaty wdrożenia muszą być stale monitorowane, aby można było 

wprowadzić ewentualne korekty do założeń planu. 
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Z moich wieloletnich doświadczeń wynika, że tylko konsekwentne stosowanie modelu 

najlepszych praktyk może  doprowadzić do powstania wiarygodnego biznesplanu, czyli 

takiego, którego rezultaty finansowe zależą od łatwo weryfikowalnych założeń. 

 

Całość prac związanych z przygotowaniem biznesplanu – zgodnie z modelem najlepszych 

praktyk  – można podzielić na 10 kolejnych kroków, które należy wykonać w trzech etapach. 

Wynik prac wykonanych w każdym z kroków stanowi przy tym dane wejściowe do kolejnego 

kroku. 

 


